Ministério Pú blico do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso
de suas atribuiçõ es legais e com amparo nas disposiçõ es do artigo 129 da Constituiçã o da
Repú blica Federativa do Brasil, do artigo 6º, inciso I, da Lei Complementar nº. 75/1993 e dos
artigos 27, pará grafo ú nico, inciso IV, e 80 da Lei nº. 8.625/1993 e artigo 124, inciso III, da
Constituiçã o do Estado de Mato Grosso:
CONSIDERANDO que o Ministério Pú blico é instituiçã o permanente, essencial à
funçã o jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrá tico e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, CF);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Pú blico zelar pelo efetivo respeito
dos Poderes Pú blicos e dos serviços de relevâ ncia pú blica aos direitos assegurados nesta
Constituiçã o, promovendo as medidas necessá rias a sua garantia (art. 129, II, CF);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Pú blico expedir notificaçõ es nos
procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informaçõ es e documentos
para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva (art. 129, VI, CF);
CONSIDERANDO que, sã o de iniciativa privativa do Governador do Estado as
leis que disponham sobre servidores pú blicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de
cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a
inatividade (art. 39, pará grafo ú nico, II, ‘b’, CE-MT)
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CONSIDERANDO que, durante as tratativas para a Reforma da Previdência no
Estado de Mato Grosso, tendo em vista a enorme preocupaçã o com o deficit previdenciá rio,
foram aprovadas regras jurídicas que sinalizavam para a gradativa normalizaçã o do problema;
CONSIDERANDO que o enorme esforço do Governo Estadual, da Assembleia
Legislativa e dos Servidores Pú blicos, que já passaram a contribuir com mais, a título de
contribuiçã o previdenciá ria, revelou o cená rio sobre o qual podem ser desenhados o cá lculo
atuarial e definida a alíquota patronal necessá ria para saneamento do crô nico problema
previdenciá rio;
CONSIDERANDO que, à quele tempo, estudos demonstraram que quanto maior
fosse a faixa de isençã o, maior se revelaria a necessidade da adoçã o de medidas de
compensaçã o para diminuiçã o do deficit, dentre as quais apresentam-se as alíquotas
progressivas, maiores em razã o do faixa salarial, bem como as alíquotas extraordiná rias,
cobradas de todos os contribuintes sempre que persistir a situaçã o de deficit;
CONSIDERANDO que a massa dos servidores (contribuintes) recebem os
menores salá rios e, ainda, que mesmo que se optasse por conceder isençã o aos inativos e
sobretaxar à queles que recebem as maiores remuneraçõ es, persistiria a situaçã o de deficit, o
que conduz, inevitavelmente, à aplicaçã o da contribuiçã o extraordiná ria, cobrada de todos os
servidores;
CONSIDERANDO que, de tal forma, conquanto possa parecer em uma primeira
aná lise justo que os inativos sejam isentos, e que aqueles que percebem maiores
remuneraçõ es arquem com maiores alíquotas, tal forma de enfrentamento nã o seria suficiente
para equacionar o deficit, e levaria, indispensavelmente, à cobrança de alíquotas
extraordiná rias de todos os contribuintes da previdência social, situaçã o que transferirá aos
servidores ativos todo o custo da isençã o que se pretende conceder através do Projeto de Lei
Complementar nº. 36/2020 aos servidores inativos;
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CONSIDERANDO que, em atençã o aos fundamentos de ordem financeira,
previdenciá ria e administrativa, verifica-se, de plano, vício de inconstitucionalidade no Projeto
de Lei Complementar nº. 36/2020, de autoria do Deputado Estadual Lú dio Cabral, posto que,
segundo precedentes jurisprudenciais a iniciativa de projeto que verse sobre servidores
pú blicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria
de civis está atribuída pela Constituiçã o Estadual à chefia do Poder Executivo.
CONSIDERANDO que, nesse sentido, dispõ e a jurisprudência do STF que “A
usurpação do poder de instauração do processo legislativo em matéria constitucionalmente
reservada à iniciativa de outros órgãos e agentes estatais configura transgressão ao texto da
Constituição da República e gera, em consequência, a inconstitucionalidade formal da lei assim
editada.” (ADI nº. 2.867/ES, Rel. Min. Celso de Mello, Plená rio, DJ 9.2.2007);
CONSIDERANDO que, do mesmo modo, o E. TJMT entende que, “Segundo o
princípio da simetria, as regras do processo legislativo federal se aplicam ao processo legislativo
estadual e municipal, de tal forma que a Constituição Estadual e as leis municipais sejam
simétricas à Constituição Federal. Logo, se o legislativo apresenta projeto de lei cuja iniciativa
cabia ao chefe do poder executivo municipal, ou seja, ao Prefeito, está patente o vício de
iniciativa, que consubstancia inconstitucionalidade formal subjetiva.” (ADI 101768729.2019.8.11.0000, Ó rgã o Esp. Cível, Des. Rui Ramos Ribeiro, Ó rgã o Especial, Julgado em
20/10/2020, Publicado no DJE 11/11/2020);
CONSIDERANDO, ainda, a inexistência de nenhum estudo de impacto
orçamentá rio-financeiro acerca da proposta de isençã o das contribuiçõ es previdenciá rias
contida no Projeto de Lei Complementar nº. 36/2020, o que poderia causar um grave
problema de desequilíbrio financeiro;
RESOLVE, por meio desta Notificaçã o, RECOMENDAR ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de Mato Grosso, para que proceda ao veto integral do Projeto de Lei
Complementar nº. 36/2020, diante do insustentável vício de iniciativa, caracterizador de
inconstitucionalidade formal.
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Estabelece-se, para tanto, o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento
desta, para que o notificado informe ao notificante, com có pia da documentaçã o pertinente,
sobre o acatamento desta Notificaçã o Recomendató ria, ou ao revés, informe os motivos de nã o
aquiescer à Notificaçã o.
Esclarece-se, por fim, que o nã o acolhimento desta recomendaçã o poderá
implicar em adoçã o das medidas judiciais cabíveis.
Sem mais para o momento e na certeza do atendimento imediato da presente
Notificaçã o Recomendató ria, coloca-se o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato
Grosso à disposiçã o para mais informaçõ es e esclarecimentos.
Cuiabá /MT, 08 de janeiro de 2021.
JOSE ANTONIO
BORGES
PEREIRA:35373652172
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1 De acordo com Portaria nº 198/2019-PGJ, que o designou para exercer as funçõ es de Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e
Institucional – nos termos do Ato Administrativo nº. 769/2019-PGJ.
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